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 2017فرباير /شباط  22يوم                                               C/CBD-806 الرقم:

  

 هالالمتابعات و  السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الدورةنتائج أهم 

 تررير الدورة ذية والزراعة )املعاهدة الدولية( بأن يوجه االنتباه إىلغن املوارد الوراثية النباتية لألية بشألالدو يتشرف أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة 
. وميكن 2017نوفمرب/تشرين الثاين  3أكتوبر/تشرين األول إىل  30السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، اليت ُعردت يف كيغايل، رواندا، من يوم 

 والررارات على املوقع اإللكرتوين التايل:( IT/GB7/17)الوثيرة على التررير االطالع 
 ardetail/en/c/888771/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 
اختاذ إجراءات من قبل األطراف املتعاقدة. واملرصد من هذه الرسالة هو توجيه عناية  من الررارات اليت تستوجب عددا  أصدر اجلهاز الرئاسي 

ن األطراف م األطراف املتعاقدة إىل الررارات املوجهة إليها أو تلك اليت هلا انعكاسات مباشرة عليهم. وقد أرفق طيا جدول يلخص اإلجراءات املطلوبة
عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، باإلضافة إىل الررارات الصادرة عن الدورات السابرة واليت يتعنين حتديثها بصورة سب الررارات الصادرة املتعاقدة حب

 دورية. كما ترد يف امللحق هبذه الرسالة تفاصيل ومعلومات أساسية. 
 

 على هذه الرسالة إلكرتونيا  إىل :ن يُرسل الرد أويُرجى 
 

Mr Kent Nnadozie 
  Secretary, 
  International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
  Viale delle Terme di Caracalla 
  00153 Rome, Italy 
  Tel: +39 06 5705 3441 
  E-mail: PGRFA-Treaty@fao.org 

 
 

للملحق. وميكن اإلطالع  3 ضميمةبوصفه ال 2019 - 2018اجلدول الزمين لالجتماعات والعمليات فيما بني الدورات للفرتة  وقد أرفق طيا
 treaty/meetings/ar/-http://www.fao.org/plant: على هذه الوثائق عرب اإلنرتنت على العنوان التايل

 

 .لى العنوان املذكور أعالهللحصول على املزيد من املعلومات عكما يرجى توجيه أي استفسارات أو طلبات 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/ar/


 الجدول 

 از الرئاسي من األطراف المتعاقدة التي طلبتها الدورة السابعة للجه موجز اإلجراءات

 آخر موعد للتقديم اإلجراءات المطلوبة من األطراف المتعاقدة القرار

 

 

 1/2017القرار 

مساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في خطة التنمية المستدامة لعام 
2030 

 ؛اإلسرتاتيجيات اإلمنائية وخطط العمل والربامج واملشاريع الوطنيةتعميم التنوع الوراثي النبايت يف 

م احملرز يف حتريق املرصدددددددددددددددد  من مراصدددددددددددددددد هدف  6تردمي الترارير الوطنية مبوجب إجراءات االمتثال لإلبالغ عن التردن
 ؛15التنمية املستدامة 

 

 يف أسرع وقت ممكن

أكتوبر/تشرين األول  1
2018 

 

 2/2017القرار 

  وتقاسم منافعها الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد التدابير

 لوالية املسندة إىل جمموعة العمل؛االتزام من جانب مجيع األطراف املتعاقدة بالنهوض با

 ؛توفري الدعم واملوارد املالية جملموعة العمل لكي تكون قادرة على أداء مهامها يف الوقت احملدد

 

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 

 3/2017القرار 

 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

توفري املعلومات إىل األمني عن الربامج الثنائية ومتويل األنشطة الوطنية واإلقليمة املتعلرة باملوارد الوراثية النباتية،  
ومواصلة تردمي املسامهات وتوسيعها إىل أدوات التمويل يف إطار اسرتاتيجية التمويل، وال سيما تلك اليت ختضع لرقابة 

  ؛باشرةاملاجلهاز الرئاسي 

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 

 

 4/2017القرار 

 عمليات النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

جمموعات العينات، املواد اليت تشكل جزءا من النظام املتعدد األطراف، وإدراج بيانات املرور حتديد على مستوى 
 اخلاصة بكل منها يف النظام العاملي لإلعالم؛

 توفري املوارد الالزمة لتنظيم برامج وحلرات عمل تدريبية عن النظام املتعدد األطراف والتعاون مع األمني يف ذلك؛

 االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد، إذا مل يتم فعل ذلك بعد؛اإلسهام يف 

 

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 

 5/2017القرار 

 تنفيذ النظام العالمي لإلعالم

  ؛اتالردر تعزيز ، ال سيما أنشطة لتنفيذ برنامج العمل بشأن النظام العاملي لإلعالمالالزمة توفري املوارد 

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 6/2017القرار 

 ، االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة6تنفيذ المادة 

مواصلة تردمي ترارير عن تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 واملبادرات الداعمة؛

 

 أسرع وقت ممكنيف 

 

 7/2017القرار 

 ، حقوق المزارعين 9المادة  طبيقت

من املعاهدة الدولية،  9عرض اآلراء والتجارب وأفضل املمارسات كمثال للخيارات املمكنة للتطبيق الوطين للمادة 
 ؛ املخصص املعين حبرو  املزارعنيوذلك حتضريا للجرد الذي ينتجه فريق اخلرباء الترين

 

 وقت ممكنيف أسرع 



إشدددران منظمات املزارعني وأصدددحاب املصدددلحة املعنيني يف الشدددبون املتعلرة بملعمال حرو  املزارعني وتعزيز التوعية وبناء  
 الردرات حتريرا هلذه الغاية؛

 
حمللي اتعزيز نظم اإلنتاج املسددددددتدامة واملتنوعة بيولوجيا وتيسددددددري النهج التشدددددداركية مثل بنون البذور على مسددددددتوى اجملتمع 

 وسجالت التنوع البيولوجي على مستوى اجملتمع احمللي ومعارض البذور وتربية النباتات التشاركية؛
 

 عرد حلرات عمل إقليمية ومشاورات أخرى، وذلك لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشأن إعمال حرو  املزارعني؛
 

 ل توفري املوارد املالية؛، مبا يف ذلك من خال7/2017دعم األنشطة  الواردة يف الررار 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 

 8/2017القرار 

 االمتثال 

 راءات االمتثال؛جترارير عمال  بالرسم خامسا  من إتردمي ال

يف أسرع وقت ممكن، ويف 
موعد أقصاه أكتوبر /تشرين 

 2018األول 

 

 9/2017القرار 

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 البيئة العاملية؛ الرئاسية ملرفق إيالء االهتمام الواجب للخطط والربامج اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضمن األجهزة

دعم تنفيذ اخليارات لتعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلرة بالتنوع البيولوجي على املستوى الوطين، وخارطة 
، 2020-2017الطريق لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلرة بالتنوع البيولوجي على املستوى الدويل للفرتة 

الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملبمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  13/24ررر الواردة يف املرفرني األول والثاين من امل
 البيولوجي؛

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 11/2017القرار 

 التعاون مع هيئة الموارد الوراثية النباتية لالغذية والزراعة

 املستوى للمحاصيل والنباتات الغذائية الربينة علىاخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل صون األقارب الربينة  تنفيذ
 ، حسب االقتضاء؛الوطين

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 

 

 12/2017القرار 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى 

 ؛اختاذ مبادرات لتعزيز الدعم املتناسق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والصكون والعمليات ذات الصلة

 ؛الدعم لتنفيذ الربنامج املشرتن لبناء الردرات مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي توفري

البيولوجي للنهوض  االتفاقيات املتعلرة بالتنوع لدى تنفيذها أو مشاركتها يفاختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر 
 ؛باتسا  السياسات وحتسني الكفاءة وتعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات

 ؛تأمني اجملموعات الدولية اليت يتعرض احلفاظ عليها بشكل منظم ملخاطر أو هتديدتوفري الدعم املايل واملادي الالزم ل

ين الطويل األجل ، وألغراض التخز يف االسددددرتاتيجيات لتأمني جمموعات البذور اهلامة البذور قبوالنظر يف االسددددتفادة من 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن

 

 يف أسرع وقت ممكن

 

 

 13/2017القرار 

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

 تردمي مسامهات إىل املكتب للعمل على وضع برنامج العمل املتعدد السنوات؛

إعطاء معلومات للجهاز الرئاسي بشأن مجلة أمور من ضمنها املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال واجلهات الفاعلة 
املعنية مبسألة "املعلومات التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأنواع "املعلومات 

 

 يف أسرع وقت ممكن

 يف أسرع وقت ممكن



قمية" اثية النباتية لألغذية والزراعة ، فضال عن جدوى "املعلومات التسلسلية الر التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الور 
 ؛الزراعة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذيةو اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 

 14/2017القرار 

 2019-2018برنانمج العمل والميزانية  للفترة 

 2019-2018املسامهة يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة 
 املسامهة يف الصندو  اخلاص لألغراض املتفق عليها

 املسامهة يف الصندو  اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية
 املسامهة يف صندو  تراسم املنافع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 اإلجراءات التي طلبتها الدورة السابعة للجهاز الرئاسي من األطراف المتعاقدة 

ردم باشرة عليها. وتم انعكاساتا األطراف املتعاقدة أو هلإىل  ةموجهز الرئاسي الفررات التالية من الررارات الواردة يف تررير الدورة السابعة للجها
 . اتالررار  حبسباإلجراءات 

 

 مساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة - 1/2017القرار 
 2030في خطة التنمية المستدامة لعام 

 ااألطراف املتعاقدة واجلهات صددددددددددداحبة املصدددددددددددلحة األخرى إىل تعميم التنوع الوراثي النبايت يف اسدددددددددددرتاتيجياهتا اإلمنائية وخطط عملها وبراجمه يدعو -4
رد يف املعاهدة الدولية، و  الوراثية النباتية على حنو ما ومشدددددداريعها الوطنية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تعزيز حرو  املزارعني واالسددددددتخدام املسددددددتدام للموارد

 االقتضاء؛  إىل األمني دعم هذه اجلهود حسب ويطلب
 
ات معلى أن توفر ترارير األطراف املتعاقدة، مبوجب إجراءات االمتثال بشدأن تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية، مصددرا مفيدا للمعلو  يشّدد -5

وطنية لإلبالغ عن التردم لاألطراف املتعاقدة إىل تردمي هذه الترارير ا يدعولترييم التردنم احملرز يف احلصددددددددددددول على املوارد الوراثية النباتية وتراسددددددددددددم منافعها، و
 ؛15من مراصد هدف التنمية املستدامة  6احملرز يف حتريق املرصد 

 
 األطراف املتعاقدة على مواصددددددلة اجلهود اليت تبذهلا للعمل بانتظام على مراجعة وحتديث إشددددددعاراهتا إىل املعاهدة الدولية، ومواصددددددلة تشددددددجيع يحث -6

 النظام املتعدد األطراف حسب االقتضاء؛ لواليتها على إدراج املوارد الوراثية النباتية يف األشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني
 

من األحكام املالية للمعاهدة الدولية واجلهات املاحنة  18من املادة  4األطراف املتعاقدة االمتثال إىل واجباهتا حسدددددددددبما تنص عليه الفررة  يناشدددددددد -17
وأهداف التنمية  2030هدة الدولية اخلاصدددددددددددددددة بالتمويل كجزء من التزاماهتا بتعبئة املوارد املالية الالزمة لتحريق خطة عام إىل دعم تنفيذ اسدددددددددددددددرتاتيجية املعا

 املستدامة؛
 
 

 التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد - 2/2017القرار 
 وتقاسم منافعها

 […]يلي:  من جمموعة العمل أن تروم، بدعم من األمني، مبا ويطلب، 2019-2018والية جمموعة العمل لفرتة السنتني  يمّدد -4
 

عدد تتنريح االتفا  املوحد لنرل املواد، باالسدددددددتناد إىل تررير جمموعة العمل املفتوحة العضدددددددوية املخصدددددددصدددددددة املعنية بتعزيز سدددددددري عمل النظام امل )ب(
 مراعاة مجلة أمور، منها: ، مع(IT/GB-7/17/7)األطراف للحصول على املوارد وتراسم منافعها 

 قد تردنمها؛  قدنمتها األطراف املتعاقدة وجمموعات أصحاب املصلحة أوواملزيد من املعلومات أو االقرتاحات اليت -2



 […]إىل التزام من جانب مجيع األطراف املتعاقدة بالنهوض بالوالية املسندة إىل جمموعة العمل،  يدعو -7

مجيع األقاليم ضددددددددددمان توافر ما يلزم من خربة يف جمموعة العمل وتردمي تعريبات منتظمة من أعضدددددددددداء جمموعة العمل إىل األطراف املتعاقدة  يناشددددددددد -8
 األخرى املنحدرة من أقاليمها؛

 األطددراف املددتددعدددددددداقدددددددددة عددلددى تددوفددري الدددددددددعددم واملددوارد املددددددددالدديددددددددة، حسددددددددددددددددددددددب االقددتضدددددددددددددددددددددداء، جملددمددوعددددددددة الددعددمددددددددل لددكددي تددكددون قددددددددادرة  يددحددددددث -9
 على أداء مهامها يف الوقت احملدد.

              
 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية  – 3/2017القرار   

ية لألغذية والزراعة، تاألطراف املتعاقدة إىل تردمي معلومات إىل األمني بشأن الربامج الثنائية ومتويل األنشطة الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية النبا يدعو -12
 لتجميعها وحتليلها من قبل اللجنة املخصصة من أجل وضع الصيغة النهائية السرتاتيجية التمويل احملدنثة؛

يجية التمويل، املسامهات يف أدوات التمويل يف إطار اسرتات طراف املتعاقدة والرطاع اخلاص واجلهات املاحنة األخرى إىل مواصلة تردمي وتوسيعاأليدعو  -14
 وال سيما تلك اليت ختضع لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة؛

 

 وتقاسم المنافعد ر عمليات النظام المتعدد األطراف للحصول على الموا – 4/2017القرار 

 الجزء األول: توافر المواد في النظام المتعدد األطراف

األطراف املتعاقدة اليت مل حتدد بعد، على مستوى جمموعات العينات، املواد اليت تشكل جزءا من النظام املتعدد األطراف، على أن تروم  يحث -2
 ملي لإلعالم؛بذلك وأن تدرج بيانات املرور اخلاصة بكل منها يف النظام العا

 النظام املتعدد األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني إتاحتها يف ويناشدأمهية اجملموعات اليت جرى توصيفها وترييمها بالكامل،  يؤكد -3
 األطراف جنبا إىل جنب مع بيانات التوصيف والترييم غري السرنية ذات الصلة؛

وغريها من اجلهات اليت يف حوزهتا موادا  إىل استخدام املعرنفات الرقمية املوجودة يف النظام العاملي لإلعالم، على أساس األطراف املتعاقدة يدعو  -4
 طوعي، كملحدى الطر  لتحديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف؛

 

 الجزء الثاني: عمليات النظام المتعدد األطراف
واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل توفري املوارد الالزمة لتنظيم برامج وحلرات عمل تدريبية عن النظام املتعدد األطراف األطراف املتعاقدة يدعو  -8

 والتعاون مع األمني يف ذلك؛

 

 



 الجزء الثالث: ممارسات مراكز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
 ية والزراعة التي هي قيد التطويرفي ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذ

دوالرا   283 280عند املسدددددتوى احلايل البال   2019-2018احلفاظ على االحتياطي التشدددددغيلي للطرف الثالث املسدددددتفيد لفرتة السدددددنتني  يقرر -16
مل تسدددددددداهم  واملنظمات غري احلكومية والكيانات األخرى اليتاحلكومية الدولية أمريكيا  واسدددددددددتعراض ذلك يف دورته الثامنة؛ ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات 

 بعد يف االحتياطي، إىل فعل ذلك؛
 

 تنفيذ النظام العالمي لإلعالم   - 5/2017 القرار
لعاملي لإلعالم، ال ابشأن النظام  األطراف املتعاقدة، واحلكومات األخرى، وأصحاب املصلحة، إىل توفري املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل يدعو -10

 سيما أنشطة تعزيز الردرات، مبا فيها التوجيه واإلرشاد، يف البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انترالية؛
 

 
 ، االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية 6تنفيذ المادة  - 6/2017القرار 

ادرات يف االستخدام مبسامهة هذه املبوينوه ج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة )برنامج العمل(، 
 املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 

 ، حقوق المزارعين9تطبيق المادة  – 7/2017القرار 
االقتضددددددددداء ورهنا بالتشدددددددددريعات  ، حسدددددددددب9كل طرف من األطراف املتعاقدة إىل النظر يف إمكانية وضدددددددددع خطط عمل وطنية لتطبيق املادة   يدعو -2

 من املعاهدة الدولية، وإىل تبادل املعلومات عن التردم احملرز يف وضع خطط العمل هذه وتنفيذها؛ 6و 5الوطنية، مبا يتماشى مع تطبيق املادتني 

األطراف املتعاقدة إىل إشران منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة املعنيني يف الشبون املتعلرة بملعمال حرو  املزارعني على كل طرف من يدعو  -3
ية وبناء الردرات ز التوعمن املعاهدة الدولية، وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتعزي 9حنو ما هو منصوص عليه يف املادة 

 حتريرا هلذه الغاية؛
 
حمللي ا األطراف املتعاقدة إىل تعزيز نظم اإلنتاج املسدددددتدامة واملتنوعة بيولوجيا وتيسدددددري النهج التشددددداركية مثل بنون البذور على مسدددددتوى اجملتمع يدعو -4

تنص عليه  النباتات التشدددداركية كأدوات إلعمال حرو  املزارعني على حنو ماوسددددجالت التنوع البيولوجي على مسددددتوى اجملتمع احمللي ومعارض البذور وتربية 
 من املعاهدة الدولية، حسب االقتضاء؛ 9املادة 

 
األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل اختاذ مبادرات لعرد حلرات عمل إقليمية ومشددددددددددداورات أخرى مع جمموعة واسدددددددددددعة من أصدددددددددددحاب  يدعو -5

خاصة الذين يوجدون يف مراكز املنشأ والتنوع احملصويل، وذلك لتبادل املعارف واآلراء والتجارب بشأن إعمال  مع منظمات املزارعني، املصلحة، مبا يف ذلك
 من املعاهدة الدولية، وعرض النتائج على الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي؛ 9حرو  املزارعني على حنو ما تنص عليه املادة 

 
األطراف املتعاقدة ومجيع أصدددددددحاب املصدددددددلحة املعنيني، خاصدددددددة منظمات املزارعني، إىل عرض ملرائهم وكارهبم وأفضدددددددل املمارسدددددددات كمثال  يدعو -8

ن األمني أ إىل يطلبحتضددريا للجرد، و من املعاهدة الدولية، وذلك حسددب االقتضدداء ورهنا بالتشددريعات الوطنية، 9للخيارات املمكنة للتطبيق الوطين للمادة 
 جيمع هذه اإلسهامات وأن يردمها إىل فريق اخلرباء الترين املخصص املعين حبرو  املزارعني؛



 
ن األمني نشدددر هذه م يطلبمبا اضدددطلعت به األمانة من عمل لوضدددع الصددديغة النهائية للوحدة التعليمية بشدددأن حرو  املزارعني ولنشدددرها؛ ويشددديد  -9

 األطراف املتعاقدة إىل الريام بذلك؛ يدعوالوحدة التعليمية واستخدامها و
 

كل طرف متعاقد مل ينظر بعد يف اسددددددددددددددتعراض، وإذا لزم األمر، تعديل التدابري الوطنية اليت تبثر يف إعمال حرو  املزارعني خاصددددددددددددددة اللوائح يدعو  -13
الدولية، من املعاهدة  9املتعلرة بملطال  األصدددددددددددددددناف وتوزيع البذور، إىل فعل ذلك، وإىل عاية حرو  املزارعني والنهوض هبا، على حنو ما تنص عليه املادة 

 حسب االقتضاء ورهنا بالتشريعات الوطنية؛
 

 األطراف املتعاقدة دعم األنشطة احملددة يف هذا الررار، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املالية؛ يناشد -19
 

 
 االمتثال  – 8/2017القرار 

بعة ااألطراف املتعاقدة اليت مل ترم بذلك بعد، مبا يف ذلك الدول اليت أصدددددددبحت أطراف ا متعاقدة منذ الدورة اخلامسدددددددة وقبل انعراد الدورة السددددددد يحث -3
ا من 2018أكتوبر/تشددددددرين األول  1 وفي موعد ال يتجاوزللجاز الرئاسددددددددي، أن تردم، يف أقرب وقت ممكن،  ، تراريرها عمال  بالرسددددددددم خامسدددددددد 

 ات االمتثال؛إجراء

ا من إجراءات االمتثال، حسدب االقتضداء،  يدعو -4 ارير ينبغي أن أن هذه التريشير إلى واألطراف املتعاقدة إىل حتديث تراريرها عمال  بالرسدم خامسد 
 تُردم كل مخس سنوات أو بشكل دوري، وفر ا إلجراءات االمتثال؛

املشددددورة وتيسددددري تردمي املسدددداعدة، مبا يف ذلك املشددددورة الرانونية واملسدددداعدة الرانونية، إىل أي  أن إحدى مهام جلنة االمتثال هي إسددددداء يؤكد مجددًا -8
فر ا لذلك األطراف املتعاقدة و  يدعووطرف متعاقد بشأن املسائل املتعلرة باالمتثال، بغية مساعدته على االمتثال اللتزاماته مبوجب املعاهدة الدولية، 

 االمتثال؛ ملسائل لتنظر فيها جلنةإىل تردمي ترارير بشأن هذه ا

 

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي – 9/2017القرار 

)أ( من املعاهدة الدولية، إىل ضدددددددددمان إيالء االهتمام الواجب للخطط والربامج اليت تدعم تنفيذ  4-18األطراف املتعاقدة، متاشددددددددديا  مع املادة  يدعو -5
دة الرئاسدددية ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك اسدددتخدام، عند االقتضددداء، عناصدددر املشدددورة ملرفق البيئة العاملية يف ما يتعلق باملعاهاملعاهدة الدولية ضدددمن األجهزة 

 الدولية اليت يعدها املكتب؛
 
آزر بني زر فيما بني االتفاقيات املتعلرة بالتنوع البيولوجي على املسدددددددددددددددتوى الوطين، وخارطة الطريق لتعزيز أوجه التباخليارات لتعزيز أوجه التآ يرحب -7

الصددددددددددددددددادر عن  13/24، الواردة يف املرفرني األول والثداين من املررر 2020-2017االتفداقيدات املتعلردة بدالتنوع البيولوجي على املسدددددددددددددددتوى الددويل للفرتة 
 ث عشر ملبمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛االجتماع الثال

 
 زاألطراف املتعاقدة إىل النظر يف دعم تنفيذ هذه اخليارات، من أجل زيادة التعاون والتنسدددددديق مع الصددددددكون الدولية األخرى ذات الصددددددلة وتعزي يدعو -8

 أوجه التآزر معها؛
 



 النباتية لألغذية والزراعةراثية التعاون مع هيئة الموارد الو  – 11/2017القرار 

باخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل صددددددددددون األقارب الربينة للمحاصدددددددددديل والنباتات الغذائية الربينة على املسددددددددددتوى الوطين، ويدعو األطراف  يرحب -3
 املتعاقدة إىل تنفيذها، حسب االقتضاء 

 

 التعاون مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى  – 12/2017القرار 

 الجزء األول: األجهزة والمنظمات الدولية
ألخرى ا األطراف املتعاقدة على األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناسددق واملتبادل لتنفيذ املعاهدة الدولية والصددكون والعمليات الدولية يشجع -4

واضدددددحة ومتبادلة و ذات الصدددددلة بغية تعزيز اتسدددددا  السدددددياسدددددات وحتسدددددني الكفاءة على مجيع املسدددددتويات ولتطبيق أهدافها والتزاماهتا املختلفة بطريرة متناسدددددرة 
 الدعم؛

 احلدددددددداجددددددددة إىل تددددوسددددددددددددددددددديددددع الددددربنددددددددامددددج املشدددددددددددددددددددرتن لددددبددددندددددددداء الددددردددددددددرات مددددع املددددنددددظددددمددددددددة الدددددددددولدددديددددددددة لددددلددددتددددنددددوع الددددبدددديددددولددددوجددددي واحلددددرص  يدددؤكددددددد -6
ل إضددددددايف ري متوياألطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة إىل توف ويدعوعلى أن يواصددددددل األمني تأدية دور نشددددددط يف تنسدددددديق النتائج والتأثريات ورصدددددددها وحتليلها، 

 لدعم استمرارية الربنامج؛ 
التنوع البيولوجي للنهوض االتفاقيات املتعلرة ب لدى تنفيذها أو مشددداركتها يفزر لتدابري الالزمة لتعزيز أوجه التأاألطراف املتعاقدة على اختاذ ا يحث -9

 املوارد املالية الالزمة املنظمات الدولية واجلهات املاحنة إىل توفري ويدعوباتسددا  السددياسددات وحتسددني الكفاءة وتعزيز التنسدديق والتعاون على مجيع املسددتويات، 
 لدعم اجلهود اليت تشجع التآزر يف جمال وضع السياسات والوفاء بااللتزامات مبوجب اتفاقيات التنوع البيولوجي؛

 

 15الجزء الثاني: مؤسسات المادة 
ن األمني مواصدددددددددددددددلة م يطلبالدولية اليت يتعرض احلفاظ عليها بشدددددددددددددددكل منظم ملخاطر أو هتديد، وباجلهود اجلارية لتأمني اجملموعات  يأخذ علماً  -17

من املعاهدة الدولية، بالتعاون الوثيق مع احلكومات املضدددددديفة، حسددددددب االقتضدددددداء، وبالشددددددراكة مع احلكومات املهتمة  15ممارسددددددة مسددددددبولياته مبوجب املادة 
 توفري الدعم الترين وغريه من الدعم الضروري هلذه اجلهود؛األخرى واملبسسات ذات الصلة الرادرة على 

 خرين إىل تردمي الدعم املايل واملادي الضروري لتيسري هذه اجلهود؛قدة واملاحنني وأصحاب املصلحة األاألطراف املتعا يدعو -18
 

 الجزء الثالث: إدارة قبو سفالبارد العالمي للبذور
اهتا لتأمني يف اسددددددددرتاتيجي قبو البذوراألطراف املتعاقدة واملبسددددددددسددددددددات الدولية واألجهزة األخرى ذات الصددددددددلة، إىل النظر يف االسددددددددتفادة من  يدعو -24

 جمموعات البذور اهلامة لديها، وألغراض التخزين الطويل األجل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية  – 13/2017القرار 
إىل املكتب العمل، بدعم من األمني ومبسدددامهات من األطراف املتعاقدة، على وضدددع برنامج العمل املتعدد السدددنوات للجهاز الرئاسدددي لكي  يطلب -1

 ينظر فيها يف دورته الثامنة؛ 



األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصحاب املصلحة املعنيني واألفراد من ذوي اخلربات يف هذا املوضوع إىل إعطاء معلومات للجهاز  يدعو -4
ة باملوارد اخلاص "الرئاسي بشأن مجلة أمور من ضمنها املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال واجلهات الفاعلة املعنية مبسألة "املعلومات التسلسلية الرقمية

فضال  عن جدوى    استخداماهتا،طاالوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأنواع "املعلومات التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ون
 ىل األمن الغذائي والتغذية؛"املعلومات التسلسلية الرقمية" اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعة بالنسبة إ

 

  2019-2018برنامج العمل والميزانية للفترة  – 14/2017القرار 

 : هيكل ميزانية المعاهدة الدوليةمعلومات أساسية

وقد أنشئت هذه  1قرر اجلهاز الرئاسي لدى اعتماده الالئحة املالية للمعاهدة الدولية أن تتألف ميزانية املعاهدة الدولية من أربعة حسبابات أمانة
 : الرموز التالية تاحلسابات ومنح

 رمز حساب األمانة 

 امليزانية اإلدارية األساسية
 )ب( من الالئحة املالية( 1)املادة اخلامسة . 

MTF/INT/017/MUL, ITPGRFA  
 امليزانية اإلدارية األساسية 

 احلساب اخلاص لألغراض املتفق عليها
 الالئحة املالية()د( من  1)املادة اخلامسة. 

MTF/INT/019/MUL, ITPGRFA 
 احلساب اخلاص لألغراض املتفق عليها 

رحلة  والبلدان اليت متر اقتصادياهتا مباحلساب اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية 
 حتول، يف اجلهاز الرئاسي أو أجهزته الفرعية

MTF/INT/018/MUL, ITPGRFA  
 احلساب اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية 

 GINC/INT/031/MUL, ITPGRFA ( ط) 1)املادة اخلامسة املنافع  اقتسامحساب 
 حساب اقتسام املنافع 

 

ا مل يثبت التحويالت، مردمونه من مسامهات. وينبغي اجناز يويرجى من األطراف املتعاقدة بيان رمز حساب األمانة املعين بصورة واضحة يف مجيع ما 
 خالف ذلك مع الطرف املتعاقد، على النحو التايل:

 Citibank اسم املصرف:
 Park Avenue, New York,NY,USA,10022 399 عنوان املصرف:

  Swift/BIC  :CITIUS33قم ر 
 021000089 :الرقم املصريف/ رمز املصرف

 Food Agr Org-TF USD حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة )دوالر أمريكي(  :اسم احلساب
  36352577: رقم احلساب

  ITPGRFA (Trust Fund) الوصف: املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )رمز حساب األمانة هنا(
 
 

                                                           
  IT/GB/06الالئحة المالية، التقرير  1 



 :للجهاز الرئاسيسابعة ال، فإن الدورة 4/2017باعتماد القرار 
 ؛2مجيع األطراف املتعاقدة على تردمي املوارد املطلوبة يف امليزانية اإلدارية األساسية بصيغتها املعَتَمدة حثّ ت -3

األطراف املتعاقدة اليت مل تردنم مسددددددامهات يف فرتة السددددددنتني السددددددابرة، أو قدنمت مسددددددامهات ادودة فرط، على تردمي مسددددددامهات للميزانية  حثّ ت -4
 ؛3اإلدارية األساسية

 أنه سددددددُيطَلب من األطراف املتعاقدة اليت مل تسدددددداهم يف احتياطي رأس املال العامل أن تسدددددداهم بالرصدددددديد املتبرني الالزم لرفع االحتياطي إىل الِحظت -9
 مستواه املررر، مبسامهات طوعية منفصلة، عالوة على مسامهاهتا الطوعية يف امليزانية اإلدارية األساسية؛

  قدممت بسددددددخاء تربيعات كبرية ألنشددددددطة املشدددددداريع اإلضددددددافية من خارج امليزانية اإلدارية األسدددددداسددددددية، دعما للُنظمللحكومات اليت عن شدددددكرها تعرب -11
احلكومات إىل كديد املوارد الالزمة ألنشدددطة املشددداريع اليت سدددتكون حاالة األمهية السدددتمرار جناه تنفيذ املعاهدة الدولية يف  دعوتالتشدددغيلية للمعاهدة الدولية، و

 ؛2019-2018 فرتة السنتني

دوالر أمريكي  700 000األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى على أن كدد موارد حسدددددداب دعم مشدددددداركة البلدان النامية، مببل   شددددجعت -14
 ض؛ر طلب من األمني أن يُدرِج يف اخلطابات السنوية الداعية إىل تردمي مسامهات يف امليزانية دعوة لتردمي أموال هلذا الغ، وت2019-2018لفرتة السنتني 

األطراف املتعاقدة على أن تسدددددددددددداهم يف حسدددددددددددداب األمانة لألغراض املَتفق عليها لتجديد املوارد املطلوبة ملراحل التنفيذ والتطوير األخرى  شدددددددددجعت -15
 ؛2019-2018للفرتة  4للمعاهدة الدولية مبا يتفق مع برنامج عملها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دوالرا أمريكيا. ويبلغ صافي المبلغ الذي ستموله األطراف المتعاقدة، باستثناء مساهمة  7 809 269اعتمد الجهاز الرئاسي مجموع برنامج العمل االساسي وقدره   2 

تماشيا مع مساهمة األطراف المتعاقدة في  2019-2018جدول االشتراكات اإلشاري في الحدول الزمني للسنتين  1دوالرا أمريكياً. وتشمل الضميمة  5 809 269المنظمة، 

 الميزانية المعتمدة

 treaty/countries/ar/-http://www.fao.org/plantيمكن االطالع على معلومات إضافية عن مساهمات من الفترات المالية السابقة على الموقع   3 
 

 المشاريع الداعمة الممكنة الممولة من الجهات المانحة والتي سيتم التماس التمويل الالزم لها خالل فترة السنتين  2تشمل الضميمة  4 

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/ar/


 1الضميمة                                                   

 في الميزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية 2019-2018للسنيتن التقويميتين  جدول االشتراكات اإلشاري 
MTF/INT/017 MUL 

 
 النسبة األطراف المتعاقدة

% 

 المساهمات بالدوالر االمريكي   
 األمريكيالمجموع بالدوالر 

 2018 2019 

 
 

  
 

  465                                       232                                       232                                      0.008 أفغانستان
 

  11,677                                 5,838                                   5,838                                  0.201 الجزائر

  697                                       349                                       349                                      0.012 أنغوال

  174                                       87                                         87                                        0.003 انتيغوا وبربودا
 

  64,715                                 32,358                                 32,358                                1.114 األرجنتين

  465                                       232                                       232                                      0.008 أرمينيا
 

  169,573                               84,786                                 84,786                                2.919 استراليا
 

  52,225                                 26,113                                 26,113                                0.899 النمسا

  697                                       349                                       349                                      0.012 بنغالديش
 

  64,192                                 32,096                                 32,096                                1.105 بلجيكا

  232                                       116                                       116                                      0.004 بينان 
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 بهوتان

  871                                       436                                       436                                      0.015 بوليفيا

  277,393                               138,696                               138,696                              4.775 البرازيل
 

  3,253                                   1,627                                   1,627                                  0.056 بلغاريا

  290                                       145                                       145                                      0.005 بوركينا فاسو

  58                                         29                                         29                                        0.001 بوروندي

  290                                       145                                       145                                      0.005 كمبوديا

  697                                       349                                       349                                      0.012 الكاميرون

  211,922                               105,961                               105,961                              3.648 كندا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 جمهورية افريقيا الوسطى 

  349                                       174                                       174                                      0.006 تشلد
 

  28,930                                 14,465                                 14,465                                0.498 تشيلي

  465                                       232                                       232                                      0.008 كونغوجمهورية ال
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 جزر كوك
 

  3,427                                   1,714                                   1,714                                  0.059 كوستاريكا

  639                                       320                                       320                                      0.011 كوت ديفوار 
 كرواتيا

 0.124                                  3,602                                   3,602                                   7,203  



 

  4,706                                   2,353                                   2,353                                  0.081 كوبا
 

  3,137                                   1,569                                   1,569                                  0.054 قبرص
 

  24,980                                 12,490                                 12,490                                0.430 جمهورية التشيك

  349                                       174                                       174                                      0.006 جمهورية كوريا الديموقراطية

  581                                       290                                       290                                      0.010 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

  42,350                                 21,175                                 21,175                                0.729 الدانمارك
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 جيبوتي
 

  4,880                                   2,440                                   2,440                                  0.084 إكوادور
 

  11,038                                 5,519                                   5,519                                  0.190 العربية مصرجمهورية 

  1,046                                   523                                       523                                      0.018 السلفادور
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 اريتريا
 

  2,730                                   1,365                                   1,365                                  0.047 استونيا

  697                                       349                                       349                                      0.012 اثيوبيا

  232                                       116                                       116                                      0.004 فيجي
 

  33,113                                 16,556                                 16,556                                0.570 فنالندا

  352,623                               176,311                               176,311                              6.070 فرنسا

  1,220                                   610                                       610                                      0.021 الغابون

  463,638                               231,819                               231,819                              7.981 ألمانيا

  1,162                                   581                                       581                                      0.020 غانا
 اليونان

 0.588                                17,079                                 17,079                                 34,159  
 غواتيماال

 0.035                                  1,017                                   1,017                                   2,033  

  174                                       87                                         87                                        0.003 غينيا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 غينيا بيساو

  174                                       87                                         87                                        0.003 غويانا

  581                                       290                                       290                                      0.010 هندوراس
 

  11,677                                 5,838                                   5,838                                  0.201 المجر

  1,685                                   842                                       842                                      0.029 ايسالندا
 

  53,503                                 26,752                                 26,752                                0.921 الهند
 

  36,598                                 18,299                                 18,299                                0.630 اندونيسيا
 

  34,159                                 17,079                                 17,079                                0.588 جمهورية إيران االسالمية
 

  9,353                                   4,676                                   4,676                                  0.161 العراق
 

  24,283                                 12,141                                 12,141                                0.418 ايرالندا

  271,932                               135,966                               135,966                              4.681 ايطاليا

  639                                       320                                       320                                      0.011 جامايكا

  702,457                               351,228                               351,228                              12.092 اليابان



  1,452                                   726                                       726                                      0.025 األردن

  1,278                                   639                                       639                                      0.022 كينيا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 كيريباتي
 

  20,681                                 10,340                                 10,340                                0.356 الكويت

  174                                       87                                         87                                        0.003 جمهورية قيرغيستان
 

  232                                       116                                       116                                      0.004 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 

  3,602                                   1,801                                   1,801                                  0.062 التفيا
 

  3,311                                   1,656                                   1,656                                  0.057 لبنان
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 ليسوتو
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 ليبيريا
 

  9,062                                   4,531                                   4,531                                  0.156 الليبيةالجماهرية العربية 
 

  5,228                                   2,614                                   2,614                                  0.090 ليتوانيا

  4,647                                   2,324                                   2,324                                  0.080 لوكسمبورج

  232                                       116                                       116                                      0.004 مدغشقر

  174                                       87                                         87                                        0.003 ماالوي
 

  23,353                                 11,677                                 11,677                                0.402 ماليزيا

  174                                       87                                         87                                        0.003 مالديف

  232                                       116                                       116                                      0.004 مالي

  1,162                                   581                                       581                                      0.020 مالطا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 جزر مارشل

  174                                       87                                         87                                        0.003 موريتانيا

  871                                       436                                       436                                      0.015 مورشيوس

  290                                       145                                       145                                      0.005 الجبل األسود
 

  3,892                                   1,946                                   1,946                                  0.067 المغرب

  697                                       349                                       349                                      0.012 ماينمار

  697                                       349                                       349                                      0.012 ناميبيا

  465                                       232                                       232                                      0.008 لانيب
 

  107,530                               53,765                                 53,765                                1.851 هولندا

  290                                       145                                       145                                      0.005 نياكاراغوا

  174                                       87                                         87                                        0.003 النيجر
 

  61,578                                 30,789                                 30,789                                1.060 النرويج
 

  8,191                                   4,096                                   4,096                                  0.141 عمان
 

  6,739                                   3,369                                   3,369                                  0.116 باكستان
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 باالو
 

  2,440                                   1,220                                   1,220                                  0.042 بنما



  290                                       145                                       145                                      0.005 بابوا غينيا الجديدة

  1,046                                   523                                       523                                      0.018 باراغواي
 

  9,876                                   4,938                                   4,938                                  0.170 بيرو
 

  11,967                                 5,984                                   5,984                                  0.206 الفلبين
 

  60,997                                 30,499                                 30,499                                1.050 بولندا

  28,465                                 14,233                                 14,233                                0.490 البرتغال
 

  19,519                                 9,760                                   9,760                                  0.336 قطر
 

  147,962                               73,981                                 73,981                                2.547 جمهورية كوريا

  290                                       145                                       145                                      0.005 جمهورية مولدافيا
 

  13,361                                 6,681                                   6,681                                  0.230 رومانيا

  174                                       87                                         87                                        0.003 رواندا

  58                                         29                                         29                                        0.001 انت لوتشياس
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 ساموا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 ساوتومي وبرنشيبي
 

  83,131                                 41,565                                 41,565                                1.431 العربية السعوديةالمملكة 

  349                                       174                                       174                                      0.006 السنغال
 

  2,324                                   1,162                                   1,162                                  0.040 صربيا
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 السيشل
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 سيراليون
 

  11,619                                 5,809                                   5,809                                  0.200 سلوفاكيا
 

  6,100                                   3,050                                   3,050                                  0.105 سلوفينيا
 

  177,241                               88,620                                 88,620                                3.051 اسبانيا
 

  2,266                                   1,133                                   1,133                                  0.039 سري النكا

  697                                       349                                       349                                      0.012 السودان

  174                                       87                                         87                                        0.003 سوازيالند
 

  69,363                                 34,681                                 34,681                                1.194 السويد
 

  82,724                                 41,362                                 41,362                                1.424 سويسرا

  1,743                                   871                                       871                                      0.030 الجمهورية العربية السورية
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 توغو
 

  58                                         29                                         29                                        0.001 تونغا
 

  2,440                                   1,220                                   1,220                                  0.042 ترينداد وتوباغو
 

  2,033                                   1,017                                   1,017                                  0.035 تونس

  73,836                                 36,918                                 36,918                                1.271 ياترك



 

  58                                         29                                         29                                        0.001 توفالو

  639                                       320                                       320                                      0.011 داأوغن
 

  43,802                                 21,901                                 21,901                                0.754 اإلمارات العربية المتحدة

  323,925                               161,962                               161,962                              5.576 المملكة المتحدة

  697                                       349                                       349                                      0.012 جمهورية تنزانيا المتحدة

  1,278,039                            639,020                               639,020                              22.000 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

  5,751                                   2,876                                   2,876                                  0.099 أوروغواي
 

  41,420                                 20,710                                 20,710                                0.713 فنزويال

  697                                       349                                       349                                      0.012 اليمن

  523                                       261                                       261                                      0.009 زامبيا

  290                                       145                                       145                                      0.005 زمبابوي

     

     

  5,809,269                          2,904,635                          2,904,635                         100.000 المجموع

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2الضميمية             

 التمويل الالزم لها 5ممكنة ممّولة من الجهات المانحة سيتم التماسللميزانية اإلدارية األساسية داعمة  نشطةأ
 

 دوالر أمريكي          

 500 000      تراسم املنافع صندو  برنامج املعاهدة لدعم

 

 برنامج بناء الردرات املشرتن للتنفيذ املتسق

 600 000    للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا

 

 550 000      التواصل والتوعية بشأن املعاهدة والرتويج هلا 

 

   460 000                           برنامج التدريب على املعاهدة

 

 العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالنظام 

 مليون 1.1       من املعاهدة  17مبوجب املادة 

 

 صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام وحرو  املزارعني

 500 000       من املعاهدة 9و 6و 5مبوجب املواد 
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 3الضميمة               

  6تماعات ما بين الدوراتالجدول الزمني لإلج
 

 2018 أبريل/ نيسان

 أبريل 5-4 االجتماع األول لمكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 أبريل 20-16 4حات المشاريع اقتر ى تقديم الإبالدعوة  ةمعنيالة مستقبلالخبراء ال: إيجاز للجنة صندوق تقاسم المنافع

  يارأمايو/ 

 يوليو – مايو )مشاورات إلكترونية( دام المستدام للموارد الوراثية النباتية لالغذية والزراعةالمخصصة المعنية باالستخ الفنيةاللجنة 

  يونيو/حزيران

 يونيو 12-11 4حات المشاريع اقتر اتقديم إلى لدعوة بشأن امساعدة للورشة عمل 

 للتأكيديونيو  22-21 17المادة ب لعلمية المعنيةاالستشارية ااإلجتماع الثالث للجنة 

  سبتمبر/أيلول 

 سبتمبر 7-5 وتعبئة المواردتيجية التمويل المخصصة المعنية باسترا اإلجتماع العاشر للجنة

 يدكسبتمبر للتأ 14-11 حقوق المزارعين المعني بالمخصص تقني اإلجتماع األول لفريق الخبراء ال

  اكتوبر/ تشرين األول 

 افع ناإلجتماع الثامن لفريق العمل المخصص المفتوح العضوية المعني بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم الم
 

 أكتوبر 10-12
  

 2019 يناير/كانون الثاني 

 فبراير 1 –يناير  31 االجتماع الثالث للجنة االمتثال

  مارس/آذار 

 2019الربع األول من  لفريق العمل المخصص المفتوح العضوية المعني بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافعاإلجتماع التاسع 
 للتأكيد

  /نيسانأبريل

 للتأكيد 2019الربع الثاني من  وتعبئة الموارداإلجتماع الحادي عشر للجنة المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل 

                                                           
 treaty/meetings/ar/-http://www.fao.org/plant   هناك بعض التواريخ للتأكيد. ويمكن اإلطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي: 6

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/ar/


  شرين األول تأكتوبر/

 نوفمبر 1 –أكتوبر  28 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 


